
A global force in

rigid plastic packaging

Paintainer

SLO

Paintainer® je odlična plastična embalaža za 
barvo – ne pušča in je primerna za barvalne 
stroje. Eleganten dizajn z ravnimi stranmi 
zagotavlja vrhunski prikaz blagovne znamke.

Ključne prednosti
• vrhunsko vizualno predstavljanje blagovne znamke 
• cenovno konkurenčna rešitev 
• na razpolago v vseh barvah, tudi v kovinski 
• manj hrupa na trakovih za polnjenje 
• majhna teža zagotavlja enostavno uporabo in transport
• 100% neprepustnost za tekočine – tudi med barvanjem
• lahko se odpre brez uporabe kakršnega koli orodja
• fotografska IML dekoracija na vseh velikostih
• popolnoma ustrezen za vseevropsko trženje blagovne 

znamke 

Odlična funkcionalnost in dizajn
Če iščete plastično posodo za barvo, razmislite o gladki posodi 
Paintainer® z ravno stransko obliko. Ponuja odlične možnosti za 
izjemno dekoracijo. 

Barvajte na enostaven način
Ta  izredna posoda je še posebej primerna za barve ter površinske 
premaze in izpolnjuje vse zahteve, določene za tako vrsto 
vsebin. Ena izmed odličnih lastnosti posode Paintainer je tudi 
enostavnost za zlaganje, uporabo in transport. Notranjost posode 
je gladka in ni nevarnosti za nastajanje mehurčkov.

Večkratni dobitnik nagrad
Paintainer je večkrat požel priznanja za svoje izdelke izvrstne 
kakovosti: dobitnik je najuglednejše skandinavske nagrade 
za embalažo Scanstar kot tudi primerljivo pomembnega 
mednarodnega priznanja – Worldstar. Še en pečat odličnosti pa 
predstavlja prestižna nagrada iF, ki je bila dodeljena embalaži 
Paintainer.

Uporabniku prijazna embalaža
Končni uporabniki lahko posodo odprejo brez uporabe kakršnega 
koli orodja, pri zapiranju pa se sliši klik, ki kaže, da je Paintainer 
pravilno zaprt. Že nameščen plastičen ročaj – na voljo v različnih 
barvah – omogoča udobje pri uporabi. Še ena praktična 
prednost pa je, da se obroč posode, zahvaljujoč visokemu robu,  
med praznjenjem in nalivanjem ne maže.

Visoka hitrost na traku za polnjenje
Na traku za polnjenje se posoda Paintainer na splošno zlahka 
prilagaja obstoječi opremi, brez večjih sprememb, hitrost 
polnjenja pa pomeni učinkovitost oskrbovalne verige. Paintainer 
je na razpolago v 9 velikostih, v razponu od 400 ml do 5,3 litra.
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Lids Optional
Volume  
under  

lid (ml)
Dim.
(mm) Base Pry-off EasyToOpen Tintable Decoration Handle

Paintainer Cylindrical
400 Ø98 576 579 - Yes IML - -
500 Ø108 544 543 - Yes IML - -
700 Ø98 575 579 - Yes IML - -
800 Ø98 577 579 - Yes IML - -

1100 Ø108 541 543 - Yes IML - -
2500 Ø157 9425 - 9525 Yes IML Plastic -
2700 Ø157 551 552 - Yes IML Plastic -
5000 Ø180 9450 - 9550 Yes IML Plastic -

5300 Ø180 980 981 - Yes IML Plastic -

 IML = In-Mould Labelling

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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